PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - MAGISTÉRIO
EDITAL N.º 001/2018

CONVOCAÇÃO – PROVA PRÁTICA
PROFESSORES – EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ÁREA DE SURDEZ
Local da prova: UMEF Prof.ª Nice de Paula – Endereço: Rua Gonçalves Dias s/nº - Boa Vista - Vila Velha
tel.: 3340-8120 / 3340-7059
Data

Horário

Candidatos / Classificação

8:30h às 10h
1º a 75º
24/02/2018
(Sábado)
10h30min às 11h30min
76º a 147º
Obs.: Os candidatos farão a prova por ordem de chegada e do cronograma de classificação
ETAPAS:
1º MOMENTO


Antes do início da apresentação o candidato deverá entregar para banca examinadora plano de aula de Língua
Portuguesa ou Matemática, referente ao conteúdo do Ensino Fundamental impresso em 3 (três) vias de igual
teor.



O candidato deverá fazer uma breve apresentação pessoal e acadêmica, como também responder à banca
examinadora de acordo com necessidade do andamento.

2º MOMENTO
Consistirá na exposição de uma aula em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. A apresentação da aula deverá conter
uma breve introdução, desenvolvimento e fechamento do assunto apresentado.
Nessa ocasião os candidatos serão avaliados por meio de uma Banca Examinadora, considerando a capacidade e a
desenvoltura no domínio de sua aula, por meio da LIBRAS.
a) Fluência: vocabulário, classificadores, uso do espaço e expressão facial;
b) Didática/Metodologia de ensino: plano de aula, contextualização do tema: coesão, coerência;
c) conhecimento do conteúdo e utilização adequada do tempo. NÃO SERÁ PERMITIDA a utilização de recursos
didáticos na prova prática.
Obs.:






A aula deverá ser ministrada utilizando-se somente a LIBRAS, não será aceito recurso didático.
O candidato terá no máximo 15 (quinze) minutos de prova prática.
A prova prática terá um caráter eliminatório.
O candidato deverá apresentar no local da Prova Prática um documento de identidade.
O não comparecimento do candidato implicará na eliminação do mesmo do referido processo seletivo.

Vila Velha (ES), 19 de janeiro de 2018
Secretária Municipal de Educação
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